Udržovací práce v bytové jednotce č. 7, Pštrossova 35, Praha 1

Popis zamýšlených prací provedených při udržovacích pracích
v bytové jednotce

Popis stávajícího stavu:
Předmětná bytová jednotka se nachází ve 3.NP bytového domu na adrese
Pštrossova 35, Praha 1. Celková podlahová plocha bytu je cca 60m2. Jednotka
je v původním stavu, který již neumožňuje konformní využití svého účelu. Proto
se navrhují níže popsané udržovací práce:

1. Obecně:
- Povrchy stěn – plošně bude oškrábána původní malba, nesoudržné části
omítek budou odstraněny a následně opraveny v ploše cca 10% plochy.
- Bude provedena výmalba všech stropů a stěn bílým malířským nátěrem.
- Budou provedeny výměny všech prahů dveří.
- Stávající okenní konstrukce – budou opatřena obnovujícím nátěrem bez
nutnosti další repasse, budou vhodně ochráněny před poškozením
vlivem stavby.
- Viditelné části rozvodů vytápění budou opatřeny novým syntetickým
nátěrem v bílé barvě.
- Budou provedeny nové nátěry stávajících ocelových zárubní
- Stávající interiérová dveřní křídla budou vyměněna za modernější.

2. Předsíň (6,4m2):
- Bude odstraněno stávající PVC vč. soklových lišt.
- Ve stávající nice budou odstraněny původní tapety, povrch niky bude
opatřen sklovláknitou síťovinou (perlinkou) vtlačenou do tmele.
- Na podkladní beton bude provedeno vyrovnání samonivelační
hmotou tl. 3 mm. Na takto vyrovnaný povrch bude provedena nová
keramická dlažba formátu 300*300 mm včetně keramického soklíku

3. Koupelna, WC (5,1m2):
- Bude provedena kompletní demontáž stávajících zařizovacích
předmětů – tj. klozet, vana, umyvadlo.
- Bude odstraněna stávající keramická dlažba a keramický obklad stěn.
- Připojovací potrubí vodovodu a kanalizace od stoupaček k zařizovacím
předmětům bude demontováno (voda v olovu!) a nahrazeno
potrubím plastovým.
- Budou osazeny nové zařizovací předměty – předpoklad je sprchový
kout 800*800 mm, kombi klozet a umyvadlo.
- Na podkladní beton bude provedeno vyrovnání samonivelační
hmotou tl. 3 mm. Na takto vyrovnaný povrch bude provedena nová
keramická dlažba formátu 300*300 mm včetně podkladní
dvousložkové hydroizolační vrstvy.
- Po demontovaném keramickém obkladu stěn bude provedeno
vyrovnání podkladu, dvousložková hydroizolační stěrka a následně
montáž nového keramického obkladu do výše zárubně (2000 mm).

4. Kuchyně (13,3m2):
- Bude demontována stávající kuchyňská linka vč. stávajícího dřezu
- Bude demontován stávající plynový sporák
- Bude demontováno stávající podlahové PVC vč. soklových lišt
- Po odstranění původního PVC bude v části kuchyňského koutu
aplikována nová keramická dlažba, ve zbytku místnosti pak nové PVC.
Přechod mezi keramickou dlažbou a PVC bude oddělen přechodovou
lištou

- Bude osazen nový plynový sporák a typová kuchyňská linka s dřezem
a cirkulační uhlíkovou digestoří.
- Bude proveden nová keramický obklad za kuchyňskou linkou

5. Obývací pokoj (30,7m2):
- Původní podlahová krytina je již demontována
- Bude provedena dodávka a montáž nové plovoucí podlahy tl. 7 mm
- Bude doplněna nová TV zásuvka – TV kabel je nyní ukončen v prostoru
místnosti.
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